
LEI MUNICIPAL Nº. 770/2014, de 30 de Outubro de 2014. 
   
 
       
Define a nomenclatura das Ruas do Loteamento Villa. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS faço saber, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

     Art. 1º - Fica pela Presente Lei definida a nomenclatura das 

Ruas projetadas no Loteamento Villa, de acordo com a denominação abaixo e o croqui de 

localização em anexo: 

 

  Rua Francisco Grade 
                                                           Rua Marino Mallmann. 
                                                            
                                                           
                                                           Parágrafo Primeiro – A Rua Francisco Grade, de acordo com 

a denominação e o croqui de localização em anexo Rua 02.   

 Parágrafo Segundo – A Rua Marino Mallmann inicia, em 

frente ao Parque de Máquinas Municipal, e termina na esquina com a Rua Francisco Grade.   

 

 

 

     Art. 2º - A denominação das Ruas segue sugestão da família 

proprietária do terreno onde o Primeiro Loteamento de Novo Xingu está sendo implantado. 

 

      

    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU - RS, em 30 de Outubro de 2014.     
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKAUSEN 
 Prefeito Municipal 

Registra-se e Publica-se:  

 

Marcelo Kuster Rauch 
Secretario Municipal de Administração 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 770/2014 

 

 Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

Apraz-nos cumprimentá-los, oportunidade em que me dirijo aos 

nobres Edis para apresentar justificativa a Lei Municipal n.º. 770/2014, que objetiva definir a 

nomenclatura das ruas do Loteamento Villa. 

A referida Lei trata da nomenclatura das ruas do loteamento aberto em 

nosso município denominado Loteamento Villa, sabemos também que esse loteamento é um 

loteamento Particular, mas pelo visto de registrar em Cartório o mesmo deverá possuir a 

nomenclatura hoje solicitada a esta casa. 

A Rua Francisco Grade, de acordo com a denominação e o croqui de 

localização em anexo Rua 02, portanto essa esta dentro do Loteamento. 

Também queremos destacar que nesse mesmo Projeto de Lei 

incluímos a nomenclatura de (02) duas Rua “Rua Projetada”, essa rua fica entre as Avenida 25 de 

Julho e a Avenida Emilio Knaak e a “Rua “A””, essa rua ficando entre a Avenida Emilio Knaak e 

encostando na Rua dos Imigrantes, sendo que essa Rua Marino Mallmann terá agora inicio em 

frente ao Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal e o término na Rua Francisco Grade.   

Cabe ainda destacar que a sugestão dos nomes das ruas projetadas no 

loteamento foi sugerida pela família, e destacamos também a iniciativa do Proprietário em nosso 

município e que possam ter outros projetos de tal natureza, abrindo assim caminhos para que 

loteamentos futuros venham a ser instalados e trazendo com isso o desenvolvimento do nosso 

Município. 

                                               Sendo assim, pedimos a aprovação do mesmo tal qual está sendo 

apresentado. 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

- RS, em 30 de outubro de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 


